
  

 
 

สร้างนวัตกรรม 6 ขัน้ให้เดก็ LD อ่านออกเขียนได้ 
 

 

 

 
 ครูมีความเช่ือวา่เด็ก LD สามารถรักษาให้หายได้ แตต้่องใช้เวลาในการฟืน้ฟสูมอง 
 เปลีย่นจากครูสอน เป็นโคช ออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning / บรูณาการ 
 ออกแบบนวตักรรมเปลีย่นเด็ก LD ให้อา่นออกเขียนได้  
 เปลีย่นเด็กเกรีย้วกราด ให้ออ่นโยน สามารถใช้ชีวิตในวิถีปกติได้ 

 

 
 
 

#ครูดี4.0 



ด้วยความเช่ือของครูคนหน่ึง เช่ือว่าเด็ก LD สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาในการฟ้ืนฟู
สมอง  ด้วยความมุ่งม่ันตัง้ใจ ครูท่านนีท้ าให้เด็ก LD ในโรงเรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ และบางคน
กลายเป็นเด็กท่ีเติบโตมีศักยภาพเทียบเท่ากับเด็กปกติ และด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จึงน า
กระบวนการนีเ้ข้าสู่ห้องเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพเดก็ปกตด้ิวย น่ีคือครูยุค 4.0 อย่างแท้จริง 

ขอแนะน าครูตุ๋ม – ศิริลักษณ์ ชมภูค า จากโรงเรียนบ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  สอนวิชา
ภาษาไทยระดบัชัน้ ป.4-6 , ครูประจ าชัน้ ป.6  และรับผิดชอบดแูลเด็กพิเศษ เด็ก LD (Learning Disoder - เด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้) ของโรงเรียน จ านวน 23 คน  

“จากเดิมเราเป็นครูสอน เหมือนครูเป็นผู้มีอ านาจท่ีสุดในห้อง เป็นผู้ท่ีส่ังการทุกอย่าง เด็กจะต้อง
อย่านอกกรอบ ท่ีน้ีมันเป็นเร่ืองผิดปกติท่ีมนุษย์เราจะขาดการปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เหมือนกับเด็ก
เป็นหุ่น ครูจะท าอะไรก็ได้ พอครูมามีวิธีการสอนแบบใหม่ ท าให้ครูมีความสุข เด็กมีความสุข เราได้เรียนรู้
ไปด้วยกัน เดก็ได้เรียนรู้ท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ซึ่งเป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีปกติของมุนษย์ท่ัวไปมี จุดน้ี
ครูมองว่าส าคัญมากกว่าเน้ือหาวิชาการ”  

 
 

“...จากเดมิเราเป็นครูสอน เหมือนครูเป็นผู้มีอ านาจที่สุดในห้อง เป็นผู้ที่ส่ังการทกุอย่าง  
เดก็จะต้องอย่านอกกรอบ เหมือนกับเดก็เป็นหุ่น ครูจะท าอะไรกไ็ด้  
พอครูมามีวิธีการสอนแบบใหม่ ท าให้ครูมีความสุข เดก็มีความสุข  

เราได้เรียนรู้ไปด้วยกัน จุดนีค้รูมองว่าส าคัญมากกว่าเนือ้หาวิชาการ” 
 
 
 ในอาชีพครูตลอด  25 ปี ครูก็พยายามหาแนวทางการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด  ใน 10 ปี ให้หลงัครูตุม๋เร่ิม

เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนของตนเองให้เข้ากบัยคุศตวรรษท่ี 21 หลงัจากครูได้ตระเวนไปร่วมงานในเวที
อบรมครูตามท่ีต่างๆ และได้บทเรียนจากเวที ได้อ่านเร่ืองการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงท าให้ครูตุ๋มเร่ิมฉุกคิดว่าเรา
ต้องเร่ิมเปล่ียนแปลงตนเองได้แล้ว ไม่ควรจะท าการเรียนการสอนแบบเดิมเพราะการสอนแบบเดิม เหมือนกับทาน
อาหารเดิมๆ ซ า้ๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง มนัน่าเบื่อ แล้วเด็กก็เรียนไปแบบซงักะตาย ไม่มีอะไรท่ีต่ืนเต้น มา
เรียนเฉยๆ เหมือนเป็นหุ่นยนต์ ไม่มีความสุข เม่ือคิดได้แล้วครูก็เร่ิมเปล่ียนแปลงการสอนเป็นแนวทางผสมผสาน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning / บรูณาการ ท าให้มองเห็นเดก็เร่ิมเรียนสนกุขึน้  

 
“...ครูได้ตระเวนไปร่วมงานในเวทอีบรมครูตามที่ต่างๆ และได้บทเรียนจากเวท ี 

ได้อ่านเร่ืองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จงึท าให้ครูเร่ิมฉุกคิดว่าเราต้องเร่ิมเปล่ียนแปลงตนเองได้แล้ว  

ไม่ควรจะท าการเรียนการสอนแบบเดมิเพราะการสอนแบบเดมิ..” 
 



 
 ในขณะท่ีครูก าลงัเปล่ียนแปลงวิธีการสอนแนวใหม ่ครูตุม๋เร่ิมสงัเกตเห็นวา่ ในโรงเรียน ในแตล่ะห้องเรียนจะมี
นกัเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านเขียนเกินคร่ึง และในจ านวนนัน้เป็นเด็กพิเศษท่ีเรียกว่า LD ส่วนใหญ่มักจะมีนิสัย
ก้าวร้าว โมโหร้าย ขีเ้บื่อ และอยูไ่มน่ิ่ง พว่งมาด้วย  

การมองเห็นปัญหาดงักลา่ว ท าให้ครูตุม๋ตระหนกัและมิอาจปลอ่ยผ่านได้ ครูจึงคิดค้นหาวิธีท่ีจะน าพาลกูศิษย์
ผู้ มีความพิเศษเหล่านีใ้ห้มีพืน้ฐานด้านการเขียนอ่านท่ีดีขึน้ โดยได้ออกแบบเคร่ืองมือการเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า
กระบวนการ 6 ขัน้ตอนเพื่อฝึกเด็กพิเศษ กระบวนการ 6 ขัน้ตอนประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 ฝึกอ่านทีละขัน้ตอนจาก
ง่ายไปยาก ขัน้ท่ี 2 ฝึกการอ่านควบคูก่บัการเขียน ขัน้ท่ี 3 การคดัลายมือ ขัน้ท่ี 4 การวาดรูป และการเขียนรูปค าและ
เขียนค าแทนรูปนัน้ๆ ขัน้ท่ี 5 การน าค ามาแต่งเป็นประโยคส่ือสารรูปหรือเหตุการณ์จริง และขัน้ท่ี 6 การเขียนอิสระ
ตามความคิดของนกัเรียน แตล่ะขัน้ต่อยอดจากง่ายไปยาก เร่ิมต้นด้วยการวางเป้าหมายเล็กทัง้ของคณุครู จิตอาสา 
และเดก็พิเศษ เม่ือเขาประสบความส าเร็จก็จะเกิดก าลงัใจ  
 

 

“...เราสร้างความท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากจะก้าวข้ามบันไดไปให้ได้  

เม่ือมีเคร่ืองชีวั้ด พอผ่านบันไดแต่ละขัน้ได้ ทัง้นักเรียนจติอาสาและนักเรียนพเิศษเขา
จะมีก าลังใจและมีแรงฮดึสู้ต่อ...” 

 
 
 ครูตุม๋ เร่ิมกระบวนการนี ้ด้วยการหาผู้ช่วยคือนกัเรียนจิตอาสาท่ีอ่านออกเขียนได้ และจดัให้มีการอบรมและ
ฝึกทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้งให้เด็กกลุ่มนีก้่อนเป็นอนัดบัแรก   เม่ือจบการอบรมจะต้องท าแบบฝึกหรือแผนเล็กๆ ว่าจะ
สอนน้องอย่างไร  กระบวนการนี ้นกัเรียนจิตอาสาจะต้องใช้จิตศึกษาเชิงบวกเท่านัน้ ห้ามด ุห้ามติ ห้ามต่อว่า ห้าม
เร่งรัด ไมว่า่จะเป็นภาษาพดู ภาษากายท่ีแสดงออก จะต้องไม่ให้น้องรับรู้ว่าตวัน้องมีปัญหา จะต้องฝึกอดทน อดกลัน้
ตอ่อารมณ์ท่ีจะแสดงออกตอ่น้อง สิ่งเหลา่นี ้นกัเรียนจะเรียนรู้ด้วยตวัเอง รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงตวัเอง  

เพ่ือให้นกัเรียนผู้สอนและนกัเรียนพิเศษมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัมากขึน้ จงึให้จบัคูบ่ดัดีก้นั คอยช่วยเหลือกนัใน
ทกุเร่ือง ไปไหนไปด้วยกนั กินข้าวด้วยกนั เล่นด้วยกนั ซึ่งจะช่วยให้นกัเรียนจิตอาสาเข้าใจเด็กพิเศษมากขึน้ และช่วย
กระตุ้นให้เดก็พิเศษเกิดการเปล่ียนแปลงได้เร็วขึน้  ครูตุม๋และพ่ีจิตอาสา ใช้เวลาช่วงพกัเท่ียงหลงัทานอาหารกลางวนั
เพียงคร่ึงชัว่โมง เปล่ียนเป็นชัว่โมงการสอนทกัษะการอา่นเขียนให้ลกูศษิย์กลุม่นี ้ 

เม่ือเร่ิมด าเนินการและคอ่ยๆ ฝึกฝนเดก็กลุม่พิเศษ ประกอบไปด้วยความรัก ความเมตตา และความทุ่มเท ลกู
ศษิย์ของครูตุม๋ หลายตอ่หลายคนมีพฒันาการด้านการอา่นเขียนดีขึน้ ในขณะท่ีบางคนก็ขยบัการพฒันาไปได้ไกลกว่า
นัน้ เป็นท่ีนา่ช่ืนใจของครู  

“ท่ีเปล่ียนแปลงชดัเจน คือ น้องเจนน่ี ตัง้แตอ่นบุาล เขาจะเป็นเด็กท่ีไม่อยู่ในห้องเรียน เขาจะเป็นนกัส ารวจ 
เป็น LD แท้ด้านสติปัญญา สายตาสัน้ สมาธิสัน้ เป็นเด็กพิการซ า้ซ้อน  ครูได้เข้าไปดแูลตอนท่ีเขามาอยู่ ป.3 คือตอน 



ป.2 เขาเร่ิมมาเรียนบ้างแล้ว แตเ่รียนๆ เล่นๆ ด้วยคณุสมบตัิของเขาท่ีซ า้ซ้อนหลายอย่าง ก็แคใ่ห้เขามีความสขุในการ
มาเรียนกับครูก่อน ท่ีนีพ้อน้องเจนน่ีเขาถึง ป.3  เขารู้สึกคุ้นเคยกับครูมากขึน้ เรามีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ครูใช้จิตวิทยาเชิง
บวกในการดแูล ไมด่ ุไมต่อ่วา่ ไมเ่ร่งรัด ให้เขามีพืน้ท่ีท่ีมีความสขุ ท่ีๆ ปลอดภยั มีครูเข้าใจ เป็นการดแูลเร่ืองพฤติกรรม
ก่อน  

พอน้องมาอยู่ชัน้ป.4 ครูมีเวลาดแูลเขามากขึน้ เพราะครูสอนภาษาไทย ป.4-6  ในวิชาภาษาไทยพอหมด
ชัว่โมงครูก็มีเวลาเอาใจใสเ่ขามากขึน้ นอกจากในชัว่โมงเรียนแล้ว ครูจะแบง่เวลาให้เขาวนัละ 15 นาที พาเขาอ่าน พา
เขาเขียน เนือ้หาเดียวกบัท่ีสอนในห้องเรียนวนันัน้ๆ  จะใช้หลกัการของการเรียนรู้ภาษาไทยเบือ้งต้น คือเราจะเร่ิมจาก
อกัษรไทย สระ พยญัชนะ วรรณยุกต์ แม่ ก กา ผสมสระแท้ ผสมสระเกิน ต่อไปก็เป็นมาตราตวัสะกด นิทาน และ
หนงัสือในชัน้เรียน ปรากฎวา่ ป.4 เขาอา่นหนงัสือ ดร.กลาง ได้ 8 บท  เป็นเร่ืองท่ีครูทึง่มาก  

 
 

“...เป็นสิ่งที่ทกุคนเหน็แล้วจะไม่เช่ือ แม้แต่ครูเองกไ็ม่เช่ือว่าเขาท าได้  
จากที่เขาไม่รู้อะไรเลย แต่เขาสามารถอ่านออกเขียนได้  

ไม่ใช่แค่เปล่ียนแปลงให้เขาอ่านออกเขียนได้ แต่ท าให้เขามีปฏสัิมพนัธ์กับเพื่อน  
ท าให้เขามีวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตตามปกตไิด้แล้ว สิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่ รู้สึกว่าภูมิใจมาก...” 

 
 

พอขึน้ ป.5 เร่ิมอา่นนิทานได้แล้ว เร่ิมเขียนลายมือสวยขึน้ พอขึน้ ป.6 อ่านคล่องมากขึน้ ตอนนีเ้ขาอยู่ชัน้ ม.1 
เขาอา่นหนงัสือในชัน้เรียนได้แล้ว เป็นส่ิงท่ีทุกคนเหน็แล้วจะไม่เช่ือ แม้แต่ครูเองก็ไม่เช่ือว่าเขาท าได้ จากที่เขา
ไม่รู้อะไรเลย แต่เขาสามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่แค่เปล่ียนแปลงให้เขาอ่านออกเขียนได้ แต่ท าให้เขามี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ท าให้เขามีวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตตามปกตไิด้แล้ว ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีรู้สึกว่าภูมิใจมาก  

นอกจากวิชาภาษาไทยท่ีดีขึน้แล้ว วิชาอ่ืนๆ น้องเจนน่ีก็ดีขึน้ เขาสามารถเรียนร่วมกับเพ่ือนปกติได้ การ
เปล่ียนแปงด้านพฤติกรรม เขามีความสุขมากขึน้ มีความเช่ือมัน่ในตวัเองมากขึน้ อุปนิสยัส่วนตวัก็รู้จกัการเอือ้เฟื้อ 
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้จักหน้าท่ีมาโรงเรียนทุกวัน มีความรับผิดชอบในงานท่ีครูมอบหมาย ส่วนผลลัพธ์เหมือนเด็กปกติ
ทัว่ไป อยา่งผลโอเน็ต เอ็นที ยงัเอามาวดัมาตรฐานไมไ่ด้ แต่มองคุณภาพชีวิตของเขาเปล่ียนไปมากจากท่ีครูเหน็” 

และอีกเคสหนึ่งท่ีครูตุม๋ภาคภูมิใจ คือ น้องทอฝัน ท่ีเป็นเพ่ือนร่วมห้องกบัน้องเจนน่ี เป็นเด็กท่ีไม่ได้บกพร่อง
มาก แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ เกรีย้วกราด สมาธิสัน้ ไม่มีเพ่ือน ครูตุม๋พามาดแูลตัง้แต ่ป.3 พร้อมกบัน้องเจนน่ี พาเขา
อ่าน เขียน แล้วก็ชมและให้ก าลงัใจ พอน้องเร่ิมขึน้ ป.3  เร่ิมอ่านหนงัสือ แม่ ก กา ได้เก่งขึน้ พอ ป.4 เก่งมากขึน้ พอ  
ป.5 สอบได้คะแนนเฉล่ียทกุวิชาอยู่ในล าดบัท่ี 5 จากเด็ก 16 คน และ ป.6 ก็รักษาสถิติเดิมเอาไว้ได้ ตอนนีน้้องทอฝัน
มาเป็นพ่ีจิตอาสาท่ีใช้กระบวนการ 6 ขัน้คล่องมาก สามารถดแูลน้องๆได้ ด้านอารมณ์เปล่ียนแปลงไปมาก มีความ
สุภาพ อ่อนโยน จากท่ีไม่เคยมีเพ่ือน ไม่เคยพูดอะไรกับเพ่ือน สามารถเล่นกับเพ่ือนและ ร่วมกิจกรรมทุกอย่างได้
ตามปกต ิเป็นนกักีฬาโรงเรียน ตอนนีโ้ตเป็นสาวแล้วตวัสงูมากเลย  



เสียงสะท้อนจากพอ่แมท่ี่พอเจอครูทีไรก็น า้ตาคลอ “...เขาไม่คิดว่าครูจะช่วยลูกเขาขนาดนี”้ คณุแม่น้องเล่าว่า 
“ปกติน้องฝันจะเป็นคนท่ีสมองช้า เอาแต่ใจตัวเอง ข้ีหงุดหงิด ข้ีโมโห ติดอ่าง พูดช้า มีปัญหาในการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ จนระยะหลังเห็นการเปล่ียนแปลงท าการบ้านเองโดยไม่ต้องคอยถาม และมาอ่านหนังสือ
ให้แม่ฟัง และกลายเป็นคนยิม้แย้มแจ่มใสไม่ข้ีโมโหเหมือนเม่ือก่อน แม่รู้สึกว่าลูกเปลีย่นแปลงไปมาก” 

ส่วนน้องเดียร์ ปัจจุบันเรียนอยู่ชัน้ ป. 5 เป็นนักกีฬาโรงเรียน คว้าแชมป์ทุกประเภทกีฬาทัง้ฟุตซอล 
ฟตุบอล ตะกร้อ เปตอง อา่นหนงัสือคลอ่ง ลายมือสวย ไม่น่าเช่ือว่าน้องเดียร์ตอนป.1 ที่จะมีอารมณ์รุนแรง เกรีย้ว

กราดไม่เรียนหนังสือจะกลายเป็นเด็กที่เป็นที่ยอมรับ และกลายมาเป็นพ่ีจิตอาสาท่ีช่วยสอนเพ่ือนท่ีอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ “ตอนน้องเดียร์อยู่ ป.2 น้องไม่มีพืน้ฐานในการเรียน พืน้ฐานของอกัษรไทยเลย ต้องมาเร่ิม ก ไก่ ใหม่ มา
เร่ิมมาตราสะกดใหม่ น้องจะเป็นเด็กก้าวร้าว ตาขวาง ชอบรังแกเพือ่น ชอบใช้ค าพูดหยาบคาย ที่นี้พอผ่านไป 1 ปีที่
เขาอยู่กบัเรารู้สึกว่าอารมณ์เกร้ียวกราดรุนแรงจะลดลง  พอข้ึน ป.3 เห็นว่าเขามีพฤติกรรมดีข้ึนแล้ว ก็มาปรับเร่ืองการ
เรียน ใหม้าเรียนในชัว่โมงพิเศษทีเ่ปิดช่วงกลางวนั ใหเ้รียน แม่ ก กา มาตราสะกดไปเร่ือยๆ  

พอข้ึน ป.4 เขาอ่านหนงัสือในหอ้งเรียนได้ ตวัหนงัสือที่เขียนเหมือนตวัหนงัสือภาษาองักฤษไม่มีช่องไฟ ก็เร่ิม
ดีข้ึน ตอนนีน้อ้งเดียร์อยู่ป.5 อ่านหนงัสือคล่อง ลายมือสวย เป็นนกักีฬาโรงเรียน ตอนนี้เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส ช่วยงาน
ครู กวาดหอ้ง เก็บหอ้ง ย้ิม เล่นกบัเพือ่นง่าย รู้จกัสอนเพือ่น พอดีมีเด็กมาจากโรงเรียนในเมืองคนหน่ึงที่มีปัญหาอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได ้พ่อแม่ยา้ยกลบัมาทีโ่รงเรียน นอ้งเดียร์ก็ช่วยสอนเพือ่น เรารู้สึกภาคภูมิใจมาก มีความสขุมากที่ได้
ดูเขา” 

น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งสว่นหนึง่ท่ีเห็นได้อยา่งเป็นรูปธรรมจากนวตักรรมของครูตุม๋ 
 
 

 “เดก็LD สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาบ้างเพราะการฟ้ืนฟูสมอง  
พฤตกิรรม ต้องค่อยเป็นค่อยไปโดยครูที่ดูแล..” 

 
 
ครูตุ๋มมีความเช่ือว่า.. “เด็กLD สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาบ้างเพราะการฟ้ืนฟูสมอง 

พฤติกรรม ต้องค่อยเป็นค่อยไปโดยครูท่ีดูแล ” ครูตุม๋จึงได้ถ่ายทอดเทคนิคการรักษาเด็ก LD ให้หายได้โดยครูท่ี
ดแูลโดยใช้วิธีการดแูลสามระยะดงันี ้

ระยะแรกปรับพฤติกรรมของเด็กโดยใช้จิตศกึษาเชิงบวกไม่ต าหนิ ไม่เร่งรัด ไม่ก าหนดเวลา ให้แรงเสริม 
ให้ก าลงัใจ  

ระยะท่ีสองคือฟ้ืนฟูพฤติกรรมควบคู่กับการเรียน แต่ไม่เร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากนกั ระยะนีก้าร
ถ่ายทอดเนือ้หาครูต้องออกแบบเน้นการใช้ภาษาท่ีง่ายเข้าใจเร็ว พาท า พาคิด กระตุ้นด้วยค าถาม บรรยากาศผ่อน
คลาย สนุกสนาน การเล่าเร่ืองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะธรรมชาติของเด็กจะชอบฟังนิทานและการฟังเด็กจะมี
สมาธิใจจดจอสามารถพฒันาการเรียนรู้ได้ดี ปฟืูน้ฐานเร่ืองอกัษรไทยและแม ่ก กา ให้เดก็ได้เลย 



ระยะที่สามคือระยะพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ระยะนีเ้ด็กมีพัฒนาการมากแล้วมีความพร้อมทัง้ด้าน
พฤติกรรม ด้านการเรียน สามารถอ่านหนงัสือในชัน้เรียนได้แล้วการเรียนจะเร็วกว่าระยะท่ีหนึ่ง ระยะท่ีสอง ขัน้นีค้รู
อาจจดักิจกรรมการแข่งขัน การประกวด จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิด" การเรียนรู้บนความท้าทาย " เด็กจะสนุกมี
เป้าหมายโดยครูจดัเป็นคู่ๆ  ท่ีมีระดบัความสามารถท่ีใกล้เคียงกนัอยา่เอาคูท่ี่มีความแตกตา่งกนัมากการแข่งขนัจะไม่มี
คณุคา่ คนแพ้จะท้อ คนชนะก็จะไมเ่กิดความภาคภมูิใจ คณุคา่ของความรู้สกึจงึเกิดน้อยมาก  

เม่ือบม่เพาะระยะท่ีสามได้ระยะหนึ่งครูจะเห็นพฤติกรรมของเด็กชดัมากขึน้ ทัง้ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม 
คือเดก็จะมีความรับผิดชอบ ความพยายาม ความตัง้ใจ สามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองในเร่ืองของการอ่านการเขียนได้
ดียิ่งขึน้เด็กจะเห็นคณุคา่ของความพยายาม ความเพียร ก่อให้เกิดความส าเร็จท่ีเป็นผลเชิงประจกัษ์ โดยท่ีครูไม่ต้อง
อธิบายบางครัง้คณุคา่จากสิ่งท่ีท าจะซ่อนอยู่ในกิจกรรมอย่างแยบยลน่าค้าหาและมีคณุค่ามหาศาล และเด็กจะหาย
เป็นเดก็ปกตเิป็นการคืนเดก็สูช่ัน้เรียน ทัง้ครูและเดก็จะภาคภมูิในในความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ 

น่ีคือนวตักรรมแก้ปัญหาเด็ก LD ให้อ่านออกเขียนได้ซึ่งได้ทดลองใช้จนเห็นเป็นรูปธรรมซึ่งได้ถ่ายทอดให้
เพ่ือนครูน าไปใช้ได้จริง  

การพฒันาเด็ก LD ให้อ่านออกเขียนได้ ครูตุม๋ใช้เวลาเข้าสู่ปีท่ี 4 -5  ครูตุม๋เร่ิมมองเห็นการเปล่ียนแปลงของ
เด็กกลุ่มนี ้จึงย้อนคิดกลับมาว่าเม่ือเราสามารถแก้ไขปรับปรุงเด็ก LD ได้ แล้วกับเด็กปกติเราจะไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงเขาได้เชียวหรือ น่ีคือจดุเร่ิมต้นท่ีครูตุม๋น ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning / บรูณาการ เข้าสู่ชัน้
เรียน ป.4 - 6 “การน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้กับเดก็ปกติน่าจะง่ายกว่าไหม สนุกกว่าไหม น่าจะท าได้ไหม 
พอน าไปท าแล้วเห็นว่าเด็กปกติเขาเปล่ียนแปลง มีความกระตือรือล้น มีความรับผิดชอบมากขึน้ รู้จัก
ร่วมมือ รู้จักยอมรับและรับฟังคนอ่ืนมากขึน้ 

 
 

“...ครูตุ๋มเร่ิมน าเข้าสู่ชัน้เรียนวิชาภาษาไทยระดับชัน้ ป.4 - 6  มีเป้าหมายการเรียนรู้
ยดึกรอบตามตัวชีวั้ดมาตรฐานของกระทรวงศึกษาฯ  แต่สิ่งที่สอดแทรกลงไปก็คือกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning / บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  / การใช้
เคร่ืองมือ mindmap เป็นต้น จะน าบริบทของเด็กและครูเข้าร่วมด้วย โดยดูพัฒนาการ
ของเดก็ด้วยว่าใช้เคร่ืองมือนีแ้ล้วเกดิประโยชน์ไหม...”    
 

 
ครูตุ๋มเร่ิมน าเข้าสู่ชัน้เรียนวิชาภาษาไทยระดับชัน้ ป.4 - 6  มีเป้าหมายการเรียนรู้ยึดกรอบตาม

ตัวชีวั้ดมาตรฐานของกระทรวงศึกษาฯ  แต่ส่ิงท่ีสอดแทรกลงไปก็คือกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning / บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  / การใช้เคร่ืองมือ mindmap เป็นต้น จะน าบริบทของเด็ก
และครูเข้าร่วมด้วย โดยดูพัฒนาการของเดก็ด้วยว่าใช้เคร่ืองมือนีแ้ล้วเกิดประโยชน์ไหม     



ตวัอย่างการบูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เช่น มีเป้าหมายให้เด็กเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย 
เน้นการอยูร่่วมกนัอยา่งเข้าใจบนพืน้ฐานของความแตกตา่งของเพ่ือนในชัน้เรียนก็จะ  “เช่น วิชาภาษาไทย สอนหวัข้อ
มาตราตวัสะกดแม่กง ทีนีพ้อเด็กเก่งท าเสร็จปุ๊ บ ก็จะมีเด็กอ่อนในห้องท่ีคละกัน หรือแม้แตเ่ด็กแอลดี ครูก็จะให้เด็ก
กลุ่มท่ีเก่งไปช่วยเหลือ ไปดแูลเพ่ือน ครูก็จะบอกว่าการท่ีเราได้ดแูลเพ่ือนมนัไม่เสียเวลา เป็นการได้ทบทวนบทเรียน
ด้วย เราก็จะได้เข้าใจมากขึน้แล้วเราก็ได้มิตรภาพกับเพ่ือน คนเราไม่ใช่ว่าเรียนอ่อนแล้วเขาจะไม่มีดีอะไรอย่างอ่ืน 
บางทีเขาอาจจะมีสิ่งท่ีดีๆ ท่ีอาจจะกลบัมาช่วยเหลือเรา คือให้อยู่ด้วยกนัแบบเอือ้อาทร เข้าใจ ไม่ให้ล้อเพ่ือน ไม่ให้
ต าหนิเพ่ือน ให้ชว่ยเหลือกนัอยา่งเตม็ใจ อยา่งมีความสขุ" 

ตวัอย่างการสอนแบบ Active Learning  เช่น ในวนัจนัทร์ครูจะให้นกัเรียนเขียนเร่ืองเล่าเพ่ือจะเช่ือมโยงการ
เขียนตามจิตนาการ การเขียนเรียงความ เขียนจดหมาย ( การใช้ภาษาส่ือสารอย่างสร้างสรรค์) ส าหรับเด็กปกติ ป.4 
ครูสร้างสถานการณ์ ให้นกัเรียนมีสว่นร่วม อยูใ่นเหตกุารณ์ เพ่ือให้เดก็ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นภาษาเขียน แบบ
ง่ายๆสัน้ๆ  โดยครูน าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก าไว้ในมือให้นกัเรียนหลบัตา แล้วหยิบเม็ดมะม่วงคนละ 1 ชิน้เอาเข้าปาก
แล้วเคีย้ว ครูถามรสชาตสิิ่งท่ีเคีย้ว เด็กๆ ตอบค าถาม กรอบ มนั หวาน อร่อย เสร็จแล้วครูให้ลืมตา  ให้เด็กสงัเกตสิ่งท่ี
เห็นและครูอธิบายให้ความรู้เพิ่มเตมิ จากนัน้ให้นกัเรียนเขียนเร่ืองเลา่และตัง้ช่ือเร่ือง 

 
 

 
“...เม่ือเหน็ว่าเดก็ขาดทกัษะการใช้เคร่ืองมือสื่อสาร การท างานเป็นทมี การคิดวิเคราะห์  

กน็ าศาสตร์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ PBL  
เข้ามาหลอมรวมกัน ออกแบบให้เดก็ท างานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกการใช้เคร่ืองมือ  

ฝึกการสืบค้นจากกูเกิล้...” 
 
 

การใช้เคร่ืองมือ mindmap เพราะพบว่าเด็กจะมีปัญหาการเขียนเรียงความ เขียนตามจินตนาการ เขียน
จดหมาย ไมไ่ด้ ครูจงึหาวิธีให้ฝึกคดิแล้วเปล่ียนเป็นภาษาเขียนทีละนิดแล้วจึงให้เขียนถกูต้องตามแบบฟอร์มการเขียน
การใช้เคร่ืองมือ mindmap เพ่ือให้เด็กฝึกอ่านจับใจความ ฝึกเขียน เล่าเร่ือง เพ่ือเป็นการปพืูน้ฐานเร่ืองการเขียน
เรียงความ เขียนจดหมาย การใช้ภาษาและการสะกดค า   

และใช้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในกิจกรรมภาคบ่ายวันศุกร์ เป็นช่ัวโมงลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ เม่ือเหน็ว่าเดก็ขาดทักษะการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ ก็น า
ศาสตร์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ PBL (problem-based 
learning)  เข้ามาหลอมรวมกัน ออกแบบให้เด็กท างานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกการใช้เคร่ืองมือ ฝึกการสืบค้นจากกู
เกิล้  



ครูตุม๋ได้คล่ีกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ท่ีน ามาปรับในห้องเรียนให้ฟังว่า เร่ิมจากปัญหา (นกัเรียน) ท่ีพบ 
( PBL) แล้วหาเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ โดยการสงัเกตนกัเรียนปกต ิไมช่อบการอ่าน การเขียน การคิด (3Rs) ไม่มีทกัษะ
การแก้ปัญหา ทกัษะการส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ไม่ต้องครบ ทัง้ 8Cs เอาแค่
นีก้่อนมาออกแบบกิจกรรม เป็นโมเดล ( 21  Wake up Learner) มี 4 กิจกรรม ดงันี ้ 

กิจกรรมแรก สันทนาการ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที   ให้เด็กๆสนุกสนาน ผ่อนคลาย ทุกคนได้มีส่วนร่วม  
มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน  

กิจกรรมที่ 2 จิตศึกษา ฝึกให้เดก็ใคร่ครวญอยูก่บัตนเอง มีสมาธิ รู้คณุคา่ของคนเองและผู้ อ่ืน  ให้เขามีสมาธิ 
อยู่กบัตวัตน ให้เขารู้จกัใคร่ครวญ รู้จกัคณุคา่ตนเอง ผู้ อ่ืน รู้จกัรับฟัง รู้จกัช่ืนชมตนเองและผู้ อ่ืน  กิจกรรมตรงนี ้ให้เขา
เล่า บางครัง้ตัง้ค าถามเช่น วนันีห้นูท าความดีกับใคร ท าไมถึงท า ท าเพราะอะไร หรือบางทีเอาของมาวางกองไว้ตรง
กลางและให้เขาพดูสัน้ๆ วา่ของนัน้เก่ียวข้องกบัเราอย่างไร พดูแบบไม่มีผิด ไม่มีถกู ตรงนีต้้องการฝึกทึกษะให้เขากล้า
พดู กล้าแสดงออก ให้เขามีอิสระในการฝึกการพดู มีความคดิท่ีอิสระมากขึน้ 

กิจกรรมที่  3 เทคนิค 5 ภาพ  ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นทีม ระดมความคิด บันทึกข้อมูล( ปัญหา 
สาเหต ุผลกระทบ วิธีแก้ สิ่งท่ีอยากเห็น ) เสร็จแล้วให้น าเสนอเป็นกลุ่ม แต่ละครัง้ให้เปล่ียนผู้น าเสนอ มีการซกัถาม 
(ในขัน้นีเ้ด็กๆจะได้แลกเปล่ียนกนัเกิดวง PLC ขึน้แบบไม่เป็นทางการ )   เป็นการเรียนแบบ PBL (Problem-based 
Learning)  ผสมกบั PLC (Professional Learning Community)  ส าหรับโจทย์ PBL น า “ปัญหาท่ีใกล้ตวัเด็ก”มาเป็น 
“โจทย์” เชน่ ปัญหาขยะในโรงเรียน  

 

  
กิจกรรมที่  4 สะท้อนผลการท ากิจกรรม (ถอดบทเรียน) โดยใช้ Hand Skills อย่างสร้างสรรค์ ใช้งาน

ศลิปะเข้ามาขดัเกลาตวัเอง ให้นกัเรียนเขียนรูปมือ 5 นิว้ มีประเด็นค าถาม  1.รู้สึกอย่างไร 2.ประทบัใจอะไรบ้าง 3.ท า
อะไรได้บ้าง 4.รู้อะไร 5.จะน าไปใช้อยา่งไรในชีวิตประจ าวนั   



ครูตุ้มเสริมว่าเม่ือครูมีปัญหา มีเคร่ืองมือ การออกแบบกิจกรรมจะตอบโจทย์ได้ตรงประเด็น งานท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ของเดก็ ก็จะเป็นบทเรียนของครูเช่นกนัเพ่ือน าไปปรับเปล่ียนให้เหมาะสมยิ่งขึน้ ครูก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ
กับเดก็ เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ท่ีละนิดแล้วเดก็จะเกิดทักษะตามมา 

และส่วนหน่ึงท่ีท าให้เราพัฒนาคือเรามีเครือข่ายครูท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้กันใน facebook และในไลน์ 

ช่วยได้มาก จากท่ีไม่เข้าใจก็จะรู้เร่ืองมากขึน้ แล้วท่ีส าคญัครูตุม๋มีท่ีปรึกษาท่ียอดเย่ียมคือ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม 
เวลามีอบรมท่ีไหนจะให้ไปร่วมเวทีเสมอๆ เราจะได้เห็นวิธีการใหม่ๆ ท่ีครูแต่ละท่านน ามาแชร์กัน ที่ น่ีพอกลับมาที่
โรงเรียน ก็จะน าไปทดสอบทันที จะได้ผลหรือไม่ หรือมีปัญหาอย่างไรก็ช่างขอให้ท าก่อน แล้วค่อยเรียนรู้
ไปกับเดก็พร้อมๆ กัน 

 
 

“...บรรยากาศในห้องเรียนเปล่ียนไป เดก็เขาจะไม่ล้อ เดก็เรียนอ่อนเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 
เขาจะรู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่ดูแลนอกจากครู...” 

 
 
 รู้สึกว่าพอน าเทคนิคนีม้าสอนท าให้เกิดแต่สิ่งดีๆ มีขึน้ ดีมากเลยค่ะ ท าให้บรรยากาศในห้องเรียน

เปล่ียนไป เดก็เขาจะไม่ล้อ เดก็เรียนอ่อนเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เขาจะรู้สึกว่าเรามีเพ่ือนท่ีดูแลนอกจากครู 
ถ้าเดก็ดแูลกนั จะลดช่องว่างระหว่างวยั ถ้าเด็กคนนัน้ยงัมีความวิตกว่าถ้าคยุกบัครูโดยตรง กลวัครูด ุแตถ้่าเขาคยุกบั
เพ่ือน เขาจะถามกนัแบบเด็กๆ อย่างนีใ้ช่ไหม ตวันีใ้ช่หรือเปล่า เขียนแบบไหน เขาก็กล้าท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน
มากขึน้..”  

ครูตุ๋มได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสอนให้กับเด็กในชัน้เรียนมานานกว่า 4 ปี ได้มองเห็นผลท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับเด็กปกติ และเด็กพิเศษเม่ือมาเรียนในห้องเดียวกันสามารถเรียนไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี 
จากเดก็ LD สง่ตอ่ความรักถึงเดก็ปกต ิวนันี ้ท่ีโรงเรียนแหง่นีเ้ดก็ๆ มีความสขุท่ีได้เรียนรู้ร่วมกนั 

“ไม่ว่าครูยุคไหน ในความรู้สึกของครู ครูคือผู้ท่ีจะส่ังสอนอบรมให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ มีจิต
วิญญาณความเป็นครู ต้องดูแลลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม หมายถึงสอนเขาให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด เม่ือเป็นครูยุค 4.0 ครูต้องเพิ่มทักษะในการใช้เคร่ืองมือส่ือสารให้เป็นประโยชน์ และอยาก
ฝากถึงเพ่ือนครู ก่อนอ่ืนต้องมีความสุขในการเป็นครูก่อน มีความสุขท่ีจะมาโรงเรียน แก้ปัญหาอย่างมี
ความสุข อยากให้ครูมองปัญหาในห้องเรียนเป็นความท้าทาย เด็กคือแบบฝึกหัดของเราด้วย ไม่ใช่แค่เรา
สอนเดก็ แต่เดก็คือแบบฝึกท่ีมีชีวิต ท่ีไม่มีอยู่ในต ารา เราต้องลงมือท าเราถงึจะได้ค าตอบ” ครูตุ๋มฝากไว้ 

 
.................................................................. 

 
 
 


